
 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 

 

UMOWA NR………… 

Zawarta w dniu  ........ 2021 roku we Wrocławiu pomiędzy: 

Fundacją Wodna Służba Ratownicza, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kleczkowskiej 50, 

50-227 Wrocław,   NIP: 736-10-39-808,  REGON: 361741969, KRS: 0000561946, 

reprezentowaną przez Mateusza Kujawę – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

…………………………………… 

NIP………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, 

którym jest dostawa nowego samochodu operacyjnego do ratownictwa wodnego, 

wyposażonego w sygnalizację świetlno - dźwiękową pojazdów uprzywilejowanych, 

spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1260), na potrzeby Fundacji Wodna Służba 

Ratownicza.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochód zgodnie z wymogami 

Zamawiającego określonymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz w  opisie 

przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca oświadcza, że parametry pojazdu, wymagania techniczne oraz rodzaj 

zabudowy zgodny jest z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.  

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowy, nieużywany samochód: 

a) Marka: …………….. 

b) Typ: ……………. 

c) Model: …………………….. 

d) Rok produkcji: …………………… 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż samochód będący przedmiotem umowy jest jego 

własnością, pozostaje wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa 

osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia. 
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2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie odpowiadał powszechnie 

obowiązującym przepisom prawa oraz wszelkim wymogom nałożonym na 

użytkownika przez władze publiczne. 

3. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ramach 

wynagrodzenia umownego następujące dokumenty: 

a) świadectwo homologacji pojazdu, 

b) kartę pojazdu,  

c) inne wymienione w SWZ, OPZ oraz wymagane przepisami prawa. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania przedmiotu umowy w 

okresie udzielonej gwarancji w autoryzowanych stacjach serwisowych na terenie kraju. 

 

§ 3 

1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości: ………………. zł netto (słownie: ……………….), mające charakter 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

2. Cena wskazana w ust. 1 zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług 

VAT w wysokości obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT. 

3. W dniu podpisania umowy stawka podatku od towarów i usług VAT 

wynosi ………….. % (słownie:………..), a wysokość podatku ………………… zł 

(słownie: sto……………………..), natomiast cena brutto wynosi ………………….. 

zł (słownie: ………………………………………..). 

4. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy wysokości stawki podatku od 

towarów i usług (VAT), wartość wynagrodzenia umownego brutto ulegnie zmianie,  

w ten sposób, iż obejmie ono podatek od towarów i usług (VAT) w zmienionej 

wysokości. Nie powoduje to jednak w żadnym wypadku zmiany wysokości 

wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 i nie wymaga zmiany Umowy. 

5. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, wszelkie koszty 

transportu do zamawiającego, koszt szkolenia przedstawicieli Zamawiającego 

w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu dostawy, koszt zapewnienia serwisu 

gwarancyjnego w okresie zaoferowanym przez Wykonawcę, koszt przeglądów 

okresowych (podwozia i zabudowy) w okresie objętym gwarancją, w przypadku 

konieczności koszt transportu pojazdu do Wykonawcy, koszt udzielenia gwarancji 

i rękojmi, należne podatki w tym podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz 

pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją umowy.  

6. Wynagrodzenie umowne jest stałe do końca trwania umowy i nie podlega zmianie  

w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 

1 niniejszego paragrafu, w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT lub 

po przekazaniu pojazdu (etap nr 2). 

8. Wykonawca wystawi fakturę VAT najpóźniej do dnia 23.12.2021 r. (1 etap 

dostawy) 

9. Płatność wynagrodzenia umownego zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

10. Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób: 
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a) Nabywca: Fundacja Wodna Służba Ratownicza, ul. Kleczkowska 50, 50-227 

Wrocław. NIP 894-306-30-99 

11. Płatność należności zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze.  

12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, a za 

dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

2. Wykonanie całego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 90 dni kalendarzowych 

od dnia zawarcia umowy.  

3. Zamawiający przewiduje dwuetapowy odbiór pojazdu: 1 etap - oodbiór pojazdu 

fabrycznie nowego z dokumentami do rejestracji najpóźniej do dnia 23.12.2021 r.,                 

2 etap – maksymalnie 90 dni od dnia podpisania umowy,  po zabudowie z 

dokumentami umożliwiającymi zmianę przeznaczenia na specjalny. 

4. Wykonawca przynajmniej na 3 dni przed planowanym przekazaniem zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości do odbioru.  Zamawiający potwierdzi termin odbioru.  

5. Samochód przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie posiadał 

uzupełnione inne płyny eksploatacyjne.  

6.  

§ 5 

1. Osoby odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy: 

a) ze strony Zamawiającego: Mateusz Kujawa, tel. 668 677 458  

b) ze strony Wykonawcy: ……………………    tel……………… 

2. Każda ze Stron oświadcza, że wymienione wyżej osoby są umocowane przez Stronę do 

dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby wymienione 

wyżej nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany 

w niniejszej umowie.   

 

§ 6 

1. Prawidłowa realizacja przedmiotu umowy będzie potwierdzona spisaniem protokołu 

zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

2. Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty 

niezbędne  do przerejestrowania i użytkowania pojazdu. 

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek (wad), 

Wykonawca zobowiązuje się do ich  niezwłocznego usunięcia w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół 

o stwierdzonych usterkach. Po usunięciu usterek (wad) wskazanych w protokole 

odbioru techniczno-jakościowego obędzie się kolejny odbiór techniczno-jakościowy 

przedmiotu umowy w całości z którego zostanie sporządzony protokół.  

4. Zamawiający może zażądać wymiany wadliwego przedmiotu dostawy lub elementu 

przedmiotu dostawy na nowy wolny od wad.  
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5. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy (termin 

zakończenia całego zakresu dostawy objętego umową, o którym mowa w § 4 ust. 2 

niniejszej umowy), uznaje się datę zakończenia odbioru, stwierdzoną w Protokole 

odbioru dostawy bez uwag. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad i usterek. 

2. Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości dostarczonego pojazdu i wyposażenia, 

liczonej od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru odpowiednio: 

a. na podzespoły mechaniczne i elektroniczne z limitem 100 tyś. 

kilometrów ................... . lat.  

b. na powłokę lakierniczą 3 lata, 

c. na perforację nadwozia 12 lat. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania przedmiotu umowy w okresie 

udzielonej gwarancji. 

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni 

roboczych, licząc od dnia przekazania Wykonawcy samochodu do wskazanych przez 

Wykonawcę autoryzowanych stacji serwisowych na terenie kraju. 

 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku co najmniej 7 dniowej zwłoki 

Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy względem terminów określonych  

w umowie lub na jej podstawie. 

2. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,                      

w przypadku: 

a) otwarcia likwidacji Wykonawcy, 

b) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji, 

c) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy, 

a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, tj. w terminie 24 godzin zawiadomić 

Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń opisanych w pkt a-c niniejszego ustępu.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu                      

w przypadku co najmniej 45 dniowego opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy,                             

w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie lub na jej podstawie.  

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)  w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy 20.000,00 

zł,  

b) w przypadku niezrealizowania 1 etapu dostawy do dnia 23.12.2021 r., kara umowna 

10.000,00 zł, 
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c) w przypadku opóźnienia w dostawie pojazdu (2 etap) – 400 zł za każdy dzień zwłoki, 

d) za każdy stwierdzony przypadek naruszeń niniejszej umowy – 500 zł.  

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem 

nieważności.  

2. Dopuszcza się następujące zmiany umowy:  

2.1 istotne, w przypadku: 

a) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma 

wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy, 

b) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie 

nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany 

wynagrodzenia brutto wynikającej ze zmiany stawki podatku.  

2.2. nieistotne, a w szczególności zmiany nazwy, adresu, statusu Wykonawcy, zmiany 

osób wskazanych do kontaktów między Stronami. Zmiana osób do kontaktu nie 

wymaga sporządzania aneksu do umowy.  

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku, przez 

stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. 

4. Jeżeli wnioskującym o zmianę będzie Wykonawca, wprowadzenie zmiany będzie 

możliwe dopiero po akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 10 

(jeśli dotyczy tj:. Wykonawca przewidział udział podwykonav\’ców w realizacji części zamówienia) 

1. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących podwykonawców. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zaniechania, uchybienia 

i terminowość dostawy realizowanej przez podwykonawców (jego przedstawicieli 

i pracowników) a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 

trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe z realizacji przedmiotu zamówienia przez 

podwykonawcę. 

4. Za dostawy wykonane przez podwykonawcę płatności realizuje Wykonawca. 

 

§ 11 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 

podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
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1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, w zależności od decyzji 

Zamawiającego, usuwa lub zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz 

usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 

się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 

wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych 

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
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Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

13. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

§ 12 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu Umowy rozstrzygać będzie 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

§ 13 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

a) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

b) Oferta Wykonawcy z dnia …………………….  

WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY 


